Wyciąg z Umowy Generalnej Ubezpieczenia Mienia w Leasingu, dotyczący warunków ubezpieczenia
mienia zawartego pomiędzy STU Ergo Hestia S.A. a Santander Leasing S.A, nr. 17/GL/ARK/2009 z dnia
19.01.2009r. z późniejszymi zmianami.

I.

Zakres ubezpieczenia:

Zgodny z „Ogólnymi Warunkami ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych z dnia 01.01.2016r; których przedmiot ubezpieczenia stanowią maszyny rolnicze wraz z
osprzętem”

Suma ubezpieczenia - w całym okresie trwania leasingu stanowi wartość fakturową netto lub brutto przedmiotu
finansowania. W okresie ubezpieczenia nie ulega zmniejszeniu o wypłacone odszkodowania, wyjątek stanowi wypłata
odszkodowania z tytułu szkody całkowitej. Wypłata odszkodowania z tytułu szkody całkowitej rozwiązuje umowę
ubezpieczenia

II. Przedmiot ubezpieczenia:
Maszyny rolnicze wraz z osprzętem o wartości nieprzekraczającej 2 000 000 PLN

III. Miejsce ubezpieczenia
Ochroną ubezpieczeniową objęte jest mienie znajdujące się w miejscu ubezpieczenia, czyli w budynkach, pomieszczeniach lub na terenie wymienionym w umowie
ubezpieczenia
Dla sprzętu stacjonarnego i przenośnego innego niż (sprzęt rozumiany jako przenośny sprzęt komputerowy, telekomunikacyjny i radiowy, medyczny, graficzny,
pomiarowy, muzyczny, zasilający, sprzęt RTV, Audio Hi-Fi, projekcyjny):
1.
dla przedmiotów stacjonarnych, których suma ubezpieczenia nie przekracza 5.000.000 PLN miejscem ubezpieczenia jest każde miejsce prowadzenia działalności
przez Korzystającego na terenie RP.
2.
w przypadku przedmiotów, których suma ubezpieczenia przekracza 5.000.000 PLN za miejsce ubezpieczenia uznaje się miejsce na terenie RP zgłoszone do Ergo
Hestia S.A..
3.
ubezpieczenie przedmiotów stacjonarnych poza terenem RP wymaga indywidualnej zgody Ergo Hestia S.A

IV. Do Ogólnych Warunkach ubezpieczenia sprzętu i maszyn budowlanych z dnia 01.01.2016r; których
przedmiot ubezpieczenia stanowią maszyny rolnicze
mają zastosowanie poniższe postanowienia:
Franszyza:
1.

2.

dla klauzuli 509:
a)
integralna 500zł dla szkód spowodowanych dostaniem się ciała obcego do maszyny
b) redukcyjna 2 000zł dla pozostałego zakresu
pozostały zakres ubezpieczenia: integralna 500zł

KLAUZULE

Klauzula 401 - Transport lądowy:
1.
2.
3.
4.

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że ochrona
ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o szkody w mieniu transportowanym na i z miejsca wykonywania prac kontraktowych drogą lądową na terytorium Polski.
Za początek transportu uważa się moment przejęcia ubezpieczonego mienia do rozpoczynającego się bezpośrednio po tym transportu, a za koniec transportu wydanie mienia w miejscu docelowym.
Ubezpieczeniem zostaje objęty także ubytek, uszkodzenie lub utrata przedmiotu ubezpieczenia powstałe w czasie operacji załadunkowych lub wyładunkowych
wykonywanych przez osoby posiadające uprawnienia do ich wykonywania.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek:

a)
b)
c)

5.

niewłaściwego opakowania albo nieprawidłowego rozmieszczenia lub zamocowania przedmiotu ubezpieczenia,
złego stanu technicznego środka transportu lub jego niezdatności do przewozu przedmiotu ubezpieczenia,
nietrzeźwości lub odurzenia kierowcy środkami, po użyciu których prowadzenie środka transportu jest niedozwolone lub niewskazane (dotyczy transportu
własnego),
d)
kradzieży zwykłej przez którą rozumie się kradzież bez śladów włamania,
e)
zaginięcia.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Klauzula 402 - Ubezpieczenie maszyn budowlanych w trakcie samoczynnego przemieszczania poza miejscem
ubezpieczenia:
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że Ubezpieczyciel pokryje szkody
w maszynach przystosowanych do samoczynnego poruszania się po drogach publicznych, z zastrzeżeniem postanowień ustępów 1-8 niniejszej klauzuli.
1.
Ochroną ubezpieczeniową na mocy niniejszej klauzuli objęte są następujące rodzaje maszyn:
a)
maszyny rolnicze i osprzęt zainstalowane na podwoziach samochodowych z wyłączeniem samych podwozi samochodowych do zabudowy,
b)
maszyny rolnicze,
W przypadku wymienionym w pkt a) za maszynę uznaje się całość urządzenia zainstalowanego na podwoziu samochodowym (z wyłączeniem samego podwozia do
zabudowy) łącznie z elementami mocującymi maszynę do podwozia, wszelkimi urządzeniami sterującymi maszyną (panele sterujące) oraz akcesoriami do tych maszyn.
W przypadku wątpliwości o przynależności danego elementu do maszyny bądź do podwozia decyduje fakt, czy dany element wyprodukował bądź zamontował
producent podwozia, czy też maszyny (jeśli są różni).
W przypadku kiedy producent podwozia jest ten sam co i maszyny, jeśli dany element nie jest elementem standardowym podwozia do zabudowy, to uznaje się, że
należy do maszyny. W przypadku wymienionym w pkt b) za maszynę uznaje się całość urządzenia wraz z wszelkimi urządzeniami sterującymi maszyną (panele
sterujące) oraz akcesoriami do tych maszyn.
2.

3.
4.

5.

6.

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w ubezpieczonych maszynach podczas ich przemieszczania się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej powstałe
bezpośrednio na skutek następujących zdarzeń:
a)
wypadku - za który uważa się nagłe działanie siły mechanicznej w momencie zetknięcia się przedmiotu ubezpieczenia z osobami, przedmiotami lub
zwierzętami.
b)
rabunku - za który uważa się zabór przedmiotu ubezpieczenia w celu przywłaszczenia z zastosowaniem przemocy fizycznej na osobie kierującej maszyną lub
groźby jej natychmiastowego użycia albo doprowadzenie tej osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
c)
pożaru - za który uważa się działanie ognia, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i mógł rozprzestrzenić się o własnej sile,
d)
uderzenia pioruna - za które uważa się bezpośrednie wyładowanie elektryczności atmosferycznej na ubezpieczone mienie,
e)
wybuchu - za który uważa się gwałtowną zmianę stanu równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów lub pary, wywołanym ich
właściwością rozprzestrzeniania się; w odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest,
aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień;
za wybuch uważa się również implozję, polegającą na gwałtownym uszkodzeniu zbiornika lub aparatu próżniowego ciśnieniem zewnętrznym,
f)
upadku statku powietrznego - za który uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie załogowego statku powietrznego oraz upadek jego części lub
ładunku.
g)
zatopienia - za które uważa się zanurzenie ubezpieczonej maszyny w cieczy. Przez zatopienie nie uważa się zassania cieczy przez pracujący silnik pojazdu, na
którego podwoziu zainstalowana jest ubezpieczona maszyna.
Poruszanie się po drodze publicznej musi mieć związek z koniecznością przemieszczania się pomiędzy terenami budów na terenie RP, na których Ubezpieczający
wykonuje prace budowlane.
Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek wypadku maszyny jeśli:
a)
został on spowodowany złym stanem technicznym maszyny,
b)
kierujący znajdował się w stanie nietrzeźwości,
c)
kierujący znajdował się pod wpływem środków odurzających,
d)
kierujący prowadził maszynę bez wymaganych uprawnień.
Ubezpieczający zobowiązany jest:
a)
w przypadku szkód powstałych wskutek wypadku, kradzieży z włamaniem lub rabunku niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu policję,
b)
sporządzić komisyjny protokół szkody uwzględniający wszystkie istotne dla sprawy okoliczności i dowody,
c)
dostarczyć Ubezpieczycielowi następujące dokumenty: protokół szkody, uprawnienia kierującego maszyną, kopię zawiadomienia policji.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Klauzula 509 - Ubezpieczenie awarii i uszkodzeń maszyn
Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia ustala się, że:
1.
Za opłatą dodatkowej składki zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o szkody polegające na awariach lub uszkodzeniach maszyn, urządzeń i aparatów
zainstalowanych w miejscu wymienionym w umowie, zdatnych do użytku i użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, których testy próbne zostały zakończone z
wynikiem pozytywnym; za awarię i uszkodzenie uważa się stan techniczny maszyny, urządzenia lub aparatu, który ogranicza lub uniemożliwia jego dalszą eksploatację,
oraz zmniejszenie sprawności lub niesprawność maszyny, urządzenia lub aparatu ograniczające jego zdatność do działania.
2.
Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód:
a)
za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy odpowiedzialny jest producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy, o ile nie uchyla się od
odpowiedzialności,
b)
powstałych w wyniku naturalnego zużycia albo długotrwałej degradacji właściwości użytkowych maszyn lub urządzeń, w tym wskutek kawitacji, erozji,
korozji, rozszerzenia się kamienia kotłowego, szlamu i innych osadów, działania środków żrących lub starzenia się izolacji,
c)
w sprzęcie elektronicznym; wyłączenie to nie dotyczy elektronicznych części maszyn, urządzeń i aparatów stanowiących integralną część tych maszyn,
urządzeń i aparatów,
d)
w wymienialnych narzędziach wszelkiego rodzaju, wymurówkach oraz obudowach i rusztach pieców oraz palenisk, a także dyszach palników oraz innych
elementach, których czas prawidłowego funkcjonowania jest krótszy od trwałości maszyny,
e)
w środkach eksploatacyjnych wszelkiego rodzaju,
f)
spowodowanych wadami lub uszkodzeniami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu
należytej staranności mógł się dowiedzieć.
3.
Limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli wynosi 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia z zastrzeżeniem
wprowadzenia sublimitu dla szkód spowodowanych dostaniem się ciała obcego do maszyny w wysokości 10% SU, nie więcej niż 50 000 PLN

V. Szczególne obowiązki ubezpieczającego
W odniesieniu do maszyn rolniczych (sprzętu) będących pojazdami wolnobieżnymi o wartości wyższej niż 350 000 PLN, Korzystający/ Pożyczkobiorca jest zobowiązany
zapewnić, by osoby które te maszyny rolnicze (sprzęt) będą obsługiwały, posiadały dokument potwierdzający ukończenie kursów lub szkoleń z obsługi tych maszyn
rolniczych (sprzętu) wydany przez osoby do tego upoważnione. Za osoby upoważnione do wydawania dokumentów potwierdzających ukończenie kursów lub szkoleń z
obsługi maszyn rolniczych (sprzętu) uważa się przedstawicieli producentów, dealerów, autoryzowanych serwisów maszyn rolniczych (sprzętu).
W przypadku wystąpienia szkody, brak dokumentu potwierdzającego ukończenie kursów lub szkoleń, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wprowadzeniem
udziału własnego w szkodzie w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1 000zł

VI. Wymagane minimalne zabezpieczenia
Niezależnie od obowiązków Ubezpieczającego wskazanych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia wymienionych w ust. I, zastosowanie mają poniższe ustalenie
odnoszące się do minimalnych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych:
Ustala się wymagane minimalne zabezpieczenia - Ubezpieczyciel akceptuje istniejący stan zabezpieczeń przeciw kradzieżowych zamontowanych fabrycznie w maszynie
rolniczej (sprzęcie).
Zamek w drzwiach maszyny rolniczej (sprzętu) jest uznawany jako zabezpieczenie spełniające minimalne wymogi zabezpieczenia maszyny rolniczej (sprzętu) przed
kradzieżą, a maszyny rolnicze (sprzęt), które nie posiadają zabezpieczeń przeciw kradzieżowych Ubezpieczyciel przyjmuje do ubezpieczenia bez konieczności ich
montowania.
Maszyny rolnicze samobieżne nie mogą mieć kluczyków w stacyjkach zapłonowych, a wszystkie drzwi w tych maszynach powinny być zamknięte na zamek fabryczny
lub w inny sposób zabezpieczone od zewnątrz.
Klucze służące do otwarcia i uruchomienia pojazdu samobieżnego musza być należycie zabezpieczone poza pojazdem, a także Korzystający/ Pożyczkobiorca musi
przedłożył Ubezpieczycielowi kompletu wyżej wymienionych kluczy w przypadku zgłoszenia szkody, chyba Że Korzystający/ Pożyczkobiorca zgłosił Ubezpieczycielowi
przed dniem, w którym zaszło zdarzenie, utratę któregoś z kluczyków,
W odniesieniu do pojazdów podlegających rejestracji, dokumenty pojazdu (w postaci dowodu rejestracyjnego i karty pojazdu (o ile taka została wydana) muszą być
należycie zabezpieczone poza pojazdem, a także poszkodowany musi przedłożyć oryginał dowodu rejestracyjnego i kartę pojazdu (o ile taka została wydana) lub ich
wtórników wydanych przez Uprawniony organ (urząd) - o ile wtórniki te zostały wydane na podstawie wniosku złożonego przez Korzystającego/ Pożyczkobiorcę przed
dniem, w którym zaszło zdarzenie.

1.
2.

3.
4.

5.

VII. Postępowanie w razie zajścia szkody:
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.

w przypadku wystąpienia szkody, Korzystający zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia zdarzenia
ubezpieczeniowego, zgłosić szkodę w jednostce organizacyjnej STU Ergo Hestia S.A
zgłoszenie szkody następuje pisemnie poprzez wypełnienie obowiązującego w STU Ergo Hestia SA formularza zgłoszenia szkody lub telefonicznie na numer telefonu
Hestii Kontakt, tel. 0801 107 107, połączenia z tel. kom. 058 555 5 555
zawiadomienia o powstałych szkodach przyjmowane są przez Hestię Kontakt lub przez jednostki likwidacyjne szkód właściwe terytorialnie dla siedziby
poszkodowanego/ ubezpieczonego.
zgłoszenie szkody dokonane faxem - STU Ergo Hestia S.A uznaje za ważne.
STU Ergo Hestia S.A podejmie czynności likwidacyjne po uprzednim ustaleniu terminu oględzin z ubezpieczającym bądź jego przedstawicielem, w terminie 2 dni
roboczych od otrzymania zgłoszenia szkody.
ubezpieczający jest zobowiązany (w ciągu 14 dni) do dostarczenia dokumentacji określonej w protokole szkody oraz udzielenia wszelkich informacji na zapytania
formułowane w trakcie postępowania likwidacyjnego.
na żądanie STU Ergo Hestia S.A., Ubezpieczony zobowiązuje się dostarczyć potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie faktur zakupu przedmiotów
zgłoszonych do ubezpieczenia.
STU Ergo Hestia S.A podejmie decyzję w kwestii składanych roszczeń w terminie 14 dni od daty potwierdzenia wysokości szkody oraz ustalenia odpowiedzialności.
kwota bezsporna odszkodowania zostanie wypłacona w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody.
wypłata odszkodowania może nastąpić jedynie za zgodą Santander Leasing S.A. STU Ergo Hestia S.A. informuje Santander Leasing S.A. o zaistniałej szkodzie i
przewidywanej kwocie odszkodowania, jednocześnie zwracając się z zapytaniem komu wypłacić odszkodowanie.
w przypadku kradzieży sprzętu lub uznania przez STU Ergo Hestia S.A. szkody za całkowitą odszkodowanie jest wypłacane na rzecz Santander Leasing S.A. Szkoda
całkowita ma miejsce wtedy, gdy nastąpi utrata mienia lub zniszczenie, którego koszt naprawy jest równy lub przewyższa wartość ubezpieczonej rzeczy.
STU Ergo Hestia S.A w terminie 30 dni od daty zgłoszenia szkody ma obowiązek: wypłacić całą kwotę odszkodowania albo poinformować pisemnie Santander Leasing
oraz Korzystającego, jakie okoliczności muszą być jeszcze wyjaśnione i co blokuje ustalenie odpowiedzialności i wypłaty odszkodowania; brak takiego pisma powoduje
obowiązek wypłaty odszkodowania;
w przypadku wypłaty odszkodowania na rzecz Santander Leasing S.A., o powyższej wypłacie STU Ergo Hestia S.A informuje Korzystającego.
w przypadku przeniesienia własności przedmiotu leasingu na Korzystającego odszkodowanie zostaje wypłacane nowemu właścicielowi przedmiotu
ubezpieczenia.

UWAGA:
Szkodę do Santander Leasing SA należy zgłosić niezwłocznie po powiadomieniu policji i zakładu ubezpieczeń, poprzez
przesłanie formularza zgłoszenia szkody który jest dostępny na stronie internetowej http://www.leasing24.pl. Prosimy o
czytelne wypełnienie formularza zgłoszenia szkody.

W przypadku przeniesienia własności przedmiotu ubezpieczenia na Korzystającego umowa
ubezpieczenia nie ulegnie rozwiązaniu pod warunkiem, że przed przeniesieniem własności składka
ubezpieczeniowa zostanie opłacona przez Korzystającego za cały okres ubezpieczenia.

